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Sucháč fest roste, míří na všechny
generace a nabídne atraktivní program
Jan Bohdal
Oslava letních prázdnin pro školáky, odpolední zábava pro celé rodiny, večerní
zábava pro dospělé a to celé letní hudební
festival pro všechny generace. To je
pestře koncipovaný Sucháč fest, který se
letos 30. června konal opět v kaplickém
městském parku pod "Blančákem", tedy
správně pod Suchým vrchem. Minulý rok
tento kulturní projekt startoval a pořadatelé se trochu obávali nižší účasti v konkurenci podobných akcí, které se konaly
téměř ve stejný čas. Letos si již lidé našli
cestu do Kaplice a přišlo jich dokonce o
500 víc. Hudebním tahákem minulého
ročníku byli populární Monkey Business,
letos to byla hudební parta Mirai. Kapličtí
si pochvalují, že se jim letní festival skoro
vešel do rozpočtu, což je při pořádání podobných akcí úspěch. "Letos se podařilo
na místo sehnat atrakce, které pokryly
zájem všech generací a podle reakcí,
které se ke mně dostaly, měly úspěch,"
hodnotil ředitel Kaplického kulturního a
informačního centra Stanislav Trs, který
dodal, že jeho tým rozhodně neusne na

vavřínech a do příštího roku chce ještě
více zefektivnit služby pro účastníky a nabídnout pestrý a atraktivní hudební program, který je alfou a omegou Sucháč
festu - kaplického letního festivalu, jak si
akci zvykli místí označovat.
Hudební festival také podpořil jeden z
největších zaměstnavatelů kaplického regionu, společnost HAUSER. "Sucháč fest
byl příjemným zahájením léta. V nedávném průzkumu společnosti Obce v datech
se Kaplice zařadila mezi šestici měst, ve
kterých se na jihu Čech nejlépe žije. To je
moc pěkný výsledek. Kulturní akce, které
se zde pravidelně konají, na to mají určitě
pozitivní efekt," poznamenal Michal Kropáček, HR manažer firmy HAUSER. Ze
stejné firmy se Sucháč festu zúčastnil
také Pavel Hluštík: "Jsem rád, že se v Kaplici koná takový festival. Navíc do prostředí městského parku se to perfektně
hodí. Přišel jsem s přítelkyní a dětmi si
užít atmosféru, popovídat si se známými
a podívat se živě na kapely jako Tabasco,
UDG a děti samozřejmě na Mirai a Jakuba
Děkana."
pokračování na str. 3

Slovo z radnice
Mgr. Pavel Talíř
Vážení spoluobčané,
ačkoli je tzv. okurková sezóna, stále se
u nás ve městě něco
děje. Na samém začátku prázdnin proběhl
již 2. ročník kaplického
hudebního festivalu Sucháč fest 2018.
I přes nepříznivé počasí se organizátorům povedlo akci úspěšně zrealizovat,
a tak byli všichni návštěvníci s hudební
nabídkou i organizací spokojeni.
Věřím, že i v dalších letech se Kulturnímu a informačnímu centru podaří zajistit oblíbené kapely i interprety. Hned
vzápětí následoval neméně úspěšný
Kinematograf bratří Čadíků, který měl
původně zakotvit v městském parku,
ale vzhledem již ke vzpomínanému nevyzpytatelnému počasí jsme akci přesunuli na náměstí, což se ukázalo jako
dobrý nápad. Od 6. do 9. července
byly promítnuty filmy pro malé i velké,
s výtěžkem, který poputuje na charitativní účely, byli organizátoři nadmíru
spokojeni. Vzhledem k pozitivním
ohlasům bych rád na tomto místě poděkoval KIC Kaplice za skvělý nápad a
organizaci obou akcí.
V minulém sloupku jsem se zmiňoval
o bezpečnostní situaci v našem městě.
Stále mě oslovují občané a k tomuto
tématu se vracejí ve svých připomínkách, které se týkají hlavně pobytu a
pohybu cizích státních příslušníků. Požádali jsme jak Polici ČR, tak naši
Městskou policii Kaplice o součinnost
při zabezpečení pořádku v našem
městě. Je třeba si přiznat, že v stávajícím počtu městských strážníků nejsme schopni zajistit nepřetržitý
dohled, neboť na rozdíl od státní policie
jsou naši strážníci v zaměstnaneckém
a ne služebním poměru, což s sebou
nese určitá omezení. Situaci chceme
řešit navýšením počtu městských strážníků, s finančními prostředky musíme
počítat při tvorbě nového rozpočtu na
rok 2019.
pokračování na str. 2
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Slovo z radnice
pokračování ze str. 1
Doufám, že se nám podaří i přes nedostatek pracovních sil na trhu práce
sehnat kvalitní strážníky. Nároky kladené na městské strážníky jsou velmi
vysoké a není jednoduché splnit požadovaná kritéria. Co se týká pořádku
ve městě, nemůžeme se spoléhat jen
na státní či městskou policii, vzniklou
situaci by měli řešit i majitelé ubytoven a ve svých objektech i jejich okolí
zajistit pořádek.
V těchto dnech se uzavírají kandidátní listiny jednotlivých volebních
stran a hnutí pro podzimní komunální
volby, které proběhnou 5. a 6. října a
z nichž vyjdou noví zastupitelé města
Kaplice. Na celostátní úrovni jsme v
poslední době byli svědky ne zrovna
férového jednání, a tak pevně věřím,
že v předvolebním období se kandidující subjekty budou k sobě navzájem
chovat čestně.
S přáním hezkých prázdninových
dnů Váš starosta Pavel Talíř

Informace pro občany
Koupaliště je od léta s novým bazénkem
pro děti, příští rok bude celé v novém
Jan Bohdal
Areál kaplického venkovního koupaliště
prošel od července výraznějšími změnami. Terénní úpravy areálu, přesun beachvolejbalových kurtů, přestavba budov
i krytých venkovních zázemí (pergoly) či
výstavba a zprovoznění dětského bazénku
předznamenává rekonstrukci hlavní části
koupaliště, které by mělo být přebudováno v následujících měsících tak, aby
příští sezona proběhla již s nově zrekonstruovaným velkým bazénem. Koupaliště
bude fungovat na bázi biotopu, který aby
správně fungoval, musí projít několika
etapami příprav. Proto se vedení města
rozhodlo naplánovat rekonstrukci až na
podzim, aby nebyla ohrožena hlavní koupací sezona.

Stavební úpravy
v prostoru
hřbitova
Vážení,
v prostoru hřbitova budou v nadcházející době probíhat stavební úpravy,
které se budou týkat oprav chodníků
v části hřbitova, zřízení vodovodu, výměny vstupní brány, výměny zadní
branky u smuteční síně a zřízení nového vstupu na hřbitov z lokality
Nové domovy.
Za vzniklé obtíže se Vám předem
omlouváme, stavební práce budou
provedeny v nejkratším možném termínu.

Už nyní lze prozradit, že se koupací plocha o něco zmenší. Proto, aby biotop fungoval správně a efektivně. V zadní části
bazénu, z pohledu z hlavní části areálu,
vznikne opěrná stěna, která zároveň
srovná v současnosti lichoběžníkový tvar
koupaliště do obdélníkového tvaru. Na
stávající betonové dno, které bude upraveno tak, aby v něm nebyly nerovnosti,
bude položeno několik izolačních vrstev,
které zabrání úniku vody. V "zatáčce" bazénu, odkud se dopouští voda z řeky
Malše, vznikne technologická (biologická)
část pro ekologickou úpravu vody. Koupaliště je dlouhodobou investicí na další léta
a urychlení procesu výstavby by ho jistě
negativně poznamenalo. "Nepřemýšlíme
jen v krátkodobém horizontu, ale jde nám
o to, že občané Kaplice získají místo pro
kvalitní letní odpočinek a zábavu," řekl
starosta Pavel Talíř. Terénní práce,
které srovnaly prostor koupaliště
do jedné roviny bez mezí a vyvýšenin, prováděly Technické
služby města Kaplice. Rekonstrukci bazénů má pochopitelně
na
starosti
specializovaná
firma,
která v první fázi provedla rekonstrukci brouzdaliště.
Po
skončení
sezóny bude pokračovat
rekonstrukce velkého bazénu. Předpokládáme, že
naše město tím získá další
odpočinkovou plochu, která
bude zapadat do celkové
koncepce sportovního areálu.

Volby do zastupitelstev obcí 2018
Upozornění pro voliče, občany jiných členských států EU

Odbor vnitřních věcí, Kaplice

Městská knihovna
Připravujeme na 25. 9. 2018 dílnu
drátkování pod vedením p. Exnerové,
naučíme se odrátovat různé předměty
a vytvořit si tak pěknou dekoraci. Zájemci se mohou hlásit v knihovně.
Provoz knihovny není v letních
měsících omezen (dospělé, dětské, pobočka Blansko, pobočka 9.
Května).

Občané jiných členských států EU, kteří
již jsou u obecního úřadu na základě své
dřívější žádosti zapsáni v dodatku stálého
seznamu voličů (zahrnuje nejen občany
EU s Povolením k trvalému pobytu na
území ČR, ale též občany EU, kteří byli v
roce 2014 do dodatku zapsáni na základě
potvrzeného Přechodného pobytu občana
Evropské unie), zůstanou v tomto dodatku zapsáni i pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018, ledaže by sami
požádali o své vyškrtnutí.
Státního občana jiného členského státu
EU lze zapsat do dodatku stálého se-

znamu pro účely voleb do zastupitelstev
obcí, jestliže o to sám požádá a splňuje
podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR.
Znamená to, že údaje o státních občanech jiných členských států EU, kteří splňují podmínky pro výkon práva volit, ale
sami o zápis do dodatku nepožádali, se z
evidence cizinců do dodatku stálého seznamu voličů automaticky nepřenášejí.
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na základě žádosti
občana jiného členského státu EU provést
kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému
dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00
hodin.
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Kultura

Kaplické slavnosti vás přenesou o sto let
zpátky, přijedou vojáci na koních...
KIC Kaplice
V pátek 31. srpna je od 16.00 do 20.00
hodin připraveno odpoledne pro děti. Tentokrát je v městském parku čeká zážitková vojenská stezka „Armáda od dob
Rakousko-Uherska po vznik Československa“, na které se setkají s vojáky armád
počátku našeho století a vyzkouší si splnění „výcvikových“ úkolů: hod granátem,
plazení se přes překážky, střelba ze vzduchovky a další. Navečer se v parku začne
se stavěním dobového tábora rakouské
armády a odpoledne ukončí slavnostní
střílení z minometu.
V sobotu 1. září v 10.30 projde městem
prvorepublikový kostýmovaný průvod,
doprovázený dobovými četníky, ale i vojáky pěchoty a jízdy na koních. Zahajovací
ceremonie připomene výročí 100 let od

Sucháč fest roste...
Kultura žije v Kaplici celoročně. Stěžejními akcemi jsou Novoroční koncert, který
se pravidelně koná v Kulturním domě
Kaplice, na menší jarní akce a výstavy pak
navazuje "letní festival" Sucháč fest a celoprázninová exklusivní výstava masek
Krampusů, kterými je Kaplice pověstná.
Se začátkem školního roku se už místní
těší na tradiční Kaplické slavnosti a připravují se na hlavní akci roku - "zimní festival" Krampus Show v polovině prosince,
při které se ulicemi města prohání několik
stovek alpských démonických stvoření
Krampus. Kaplici pěkně reprezentují také
sportovní akce, počínaje cyklistickým
Kolem kolem Kaplice, přes školní atletické
olympiády a seniorské hry až třeba po večerní běh Kaplicí, který v roce 2017 oslavil
padesáté výročí.

vzniku České republiky a ukončení 1. světové války. Z hudebního programu se na
hlavním podiu můžete těšit na kapely jako
jsou Good Times Big Band, Taxmeni,
Milan Drobný, Apollobeat & Jiří Votoček,
Naděje, Parkán. V pivním stanu zahrají
Black Bottom, Flám, Gin Fis či Parní
Wanna.
V Kaplici bude poprvé předveden efektní
výcvik vojenského jezdectva rakouskouherské armády a pěchoty za 1. sv. války
a také ukázka bojů českých legií v severní
Itálii z roku 1918. V městském parku
bude postaven dobový tábor rakouské armády 1918, stanoviště četnictva, vystaveny zde budou minomet a světlomet, a
další zbraně. Spojenecké vojsko zastoupí
dobový tábor britské a skotské armády,
výstroj, důstojnický stan, polní chirurgie,
štábní stan s dobovými pohlednicemi...

Oblékněte se
do historického
kostýmu…
Hledáme dobrovolníky do historického průvodu na Kaplické slavnosti.
Průvod proběhne v sobotu 1. září
2018 od 10.30 hodin. Dobové kostýmy vám zapůjčíme, uvítáme i zájemce s vlastními kostýmy. Průvod
bude zasazen do doby skončení 1.
světové války a období 1. republiky.
Přihlaste se nám, prosím, během
srpna, informace na infocentru či na
tel. 380 311 388, případně e-mailu:
info@kickaplice.cz.
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Realizace dětského
hřiště na návsi
v Blansku
M. Laisková, Odbor správy majetku
a ekonomiky
Vážení spoluobčané,
do konce měsíce září, letošního roku,
proběhne realizace dětského hřiště v
Blansku na návsi. Hřiště je dle vypracované studie Ing. Lenkou Marcínovou situováno na travnaté ploše v prostoru u
památného dubu. Celé hřiště bude tvarem připomínat květinu, jejíž okvětní listy
jsou tvořeny z dopadových ploch, které
slouží k umístění herních prvků. Na jedné
části hřiště budou umístěny i cvičební
prvky pro seniory.
Studie návesního prostoru je k nahlédnutí na Městském úřadě v Kaplici v budově radnice, Odbor správy majetku a
ekonomiky.

Společnost
Grand Prix Kaplice na začátku září
Pavel Kacerovský, ČK motorsport
V sobotu 8. září odpoledne zavítá tradičně
do centra Kaplice mezinárodní soutěž automobilových veteránů IX. South Bohemia
Classic. Zatímco v uplynulých ročnících posádky zastavily na náměstí či projely parkem v rámci slavností, letos bude pro 150

skvostů v ulicích města připraven divácky
atraktivní měřený test, který ponese název
Grand Prix Kaplice.
Více informací přineseme v zářijovém
čísle Kaplického zpravodaje.
Aktuální seznam přihlášených je však už
nyní k dispozici na internetových stránkách
www.southbohemiaclassic.cz.

Elektroskútry
a elektrokola
v infocentru

Letní kino se těšilo
velkému zájmu
Každý večer od 6. do 9. července promítal na kaplickém náměstí Kinematograf
bratří Čadíků české filmy. Na dobrovolném vstupném, které putuje na charitativní účely na konto Bariéry, se v našem
městě vybralo 29.435,- Kč. Podle ohlasů
to byly velmi příjemné večery pod širým
nebem...

Dětská skupina Budíček

Kaplické infocentrum půjčuje po celé
léto až do 28. září elektrokola a elektroskútry.

BEZRUČOVA 194, KAPLICE – přízemí (nově zařízené prostory)

Ceny zápůjček:
ELEKTROKOLO
290,- den
261,- den (zákazníci E.ON)
ELEKTROSKÚTR
390,- den
273,- den (zákazníci E.ON)
Při vícedenní zápůjčce je cena zvýhodněná. Doporučujeme kola i skútry předem
rezervovat buď v infocentru, nebo na tel.
380 311 388, 773 823 006, 704 716 820.
V infocentru disponujeme 4 trekovými
koly o dojezdu cca 80 km a 4 elektroskútry o dojezdu cca 40 - 60 km.

➢

hlídání dětí od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky

➢

provoz každý všední den 7:00 – 17:00 hodin (příp. dle dohody)

➢

doba hlídání dle potřeb rodičů (min. 3 hodiny)

➢

skupinka do 12 dětí – individuální přístup

➢

náhradní program pro děti, které nespí po obědě

➢

pravidelná i nepravidelná docházka

➢

strava dle volby rodičů

➢

domácí prostředí

➢

možnost přihlášení kdykoliv v průběhu roku

Od 3. září 2018 pro vás otevíráme Dětskou skupinu Budíček. Hlídání a péči o děti zajišťují dvě kvalifikované
chůvy. Obsahem služby je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků
dítěte.

Díky

malému

počtu

dětí

máme

prostor

na

individuální

potřeby

každého

Přijďte si pro přihlášku, ať máte místo v naší skupince jisté :o)
Podrobnější informace najdete na www.dsbudicek.estranky.cz.
Kontaktní osoba: Eliška Nováková – 602 179 119, dsbudicek@centrum.cz.

dítěte.
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Společnost

Sportovní hry seniorů 2018
Jitka Papežová, Spolek seniorů
Ve čtvrtek, 21. června proběhl v Kaplici
na stadionu ZŠ Školní již třetí ročník
Sportovních her seniorů. Tentokrát zaměřený na zábavnou sportovní hru petang.
Účastníci si mohli zasoutěžit v běhu nordic
walking, hodu na koš a do dálky a značný
zájem vyvolalo i obyčejné šipkování, kde
se lámaly i osobní rekordy. Byl připraven
i bufet s občerstvením, s velkým výběrem
dortíků a zákusků. Byl hezký slunečný
den a tak nechyběl ani dostatek tekutin.
Byl připraven a hojně využíván i zastíněný
odpočinkový stan.

Přijel se na nás podívat i tisk, pozdravili
nás zástupci Města Kaplice a Krajské rady
seniorů. Celá akce se konala pod záštitou
krajské hejtmanky Mgr. Ivany Stráské.
Zúčastnilo se celkem 8 petangových
družstev z celého kraje, vítězem se stalo
družstvo Malonty. A tak zůstal putovní
pohár v našem regionu. Usilujeme o větší
zapojení především družstev z regionu a
Českokrumlovska.
Významně nám pomáhají studenti ze
střední školy v Kaplici jako pořadatelé,
celé akci velí a výborně ji řídí Mgr. Libor
Lukš. Za to jim patří náš velký dík.
Už se těšíme na další, tentokrát již čtvrtý
ročník !

Olympijské hry seniorské v Kaplici
M. Jarošová, Domov pro seniory
V roce 2013 vznikla v Domově pro seniory Kaplice tradice pořádání Olympijských
her seniorských pro klienty kaplického domova a dalších jihočeských domovů pro
seniory. Hlavním smyslem her byla oslava
dovedností a schopností seniorů a vzájemné setkávání a trávení společného
času. Každým rokem se štafeta pořádání
her předávala z jednoho domova na druhý
a letošní poslední ročník proběhl opět u
nás v Kaplici.
Letos se slaví 100 let od vzniku československé republiky a naše olympiáda
byla tímto výročím také inspirována. Na
olympiádě nemohly chybět její základní
symboly – zapálení ohně, vyvěšení vlajky
a živě zazněla i hymna.

Jsme velmi rádi, že jsme mezi sebou
měli také paralympijského vítěze – Arnošta Petráčka, který s sebou přivezl své
získané medaile včetně zlaté medaile z
paralympijských her konaných v Brazílii v
roce 2016, a strávil s námi celé soutěžní
odpoledne.
Olympiády se zúčastnilo 7 domovů pro
seniory. Týmy byly složeny ze tří klientů
jednotlivých domovů.
Mezi přizpůsobené soutěžní disciplíny
patřily cyklistika, střelba, běh, hokej, házená, kanoistika a vědomostní soutěž.
Atmosféra byla úžasná, věříme, že si
všichni návštěvníci odnesli krásnou vzpomínku na Olympijské hry seniorské v Kaplici a náš domácí tým měl navíc radost z
krásného třetího místa.
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Návštěva u hasičů

Z kaplických škol
Základní umělecká škola rok 2017/18

Žáci a pedagogové ZŠ Omlenická

Anežka Opekarová, ZUŠ Kaplice

V naší škole máme mnoho tradičních
akcí - jednou z nich je návštěva HZS v
Kaplici vždy na konci června. I letos se
naši žáci vydali na exkurzi k hasičům,
kde si prohlédli vybavení a dostali
mnoho informací o práci hasičů. Snad
největším překvapením pro děti byla
informace, že hašení požárů je jen
zlomkem jejich práce; spíše vyjíždějí k
dopravním nehodám, pomáhají při živelných pohromách, hledají pohřešované lidi, apod. Pro naše kluky pak
byla vrcholným zážitkem prohlídka kabiny hasičského automobilu Scania.
Děkujeme za odborný výklad a hlavně
děkujeme npor. Bc. Pavlu Vejvarovi za
vstřícnost při organizaci exkurze.

Prázdninový čas je dobou odpočinku a reflexe uplynulého školního roku. Stručně v
číslech vypadal školní rok 2017/18 na ZUŠ
Kaplice takto:
Žáci a studenti… aneb pro koho - celkem
488 studujících, podrobněji:
• 365 žáků studujících v hlavní činnosti
• 62 studujících v doplňkové činnosti
• 61 studentů absolvovalo Akademii
umění a kultury
• 13 absolventů
• 7 žáků přijatých na střední školy s talentovými zkouškami.
Aktivity mimo tu hlavní, kterou je výuka:
• 72 koncertů a vystoupení
• 6 výstav a prezentací výtvarného oboru

Sezóna šachistů
Václav Lefler, Spartak Kaplice
Stejně jako v minulé sezoně přihlásil šachový klub Spartak Kaplice do soutěží 3
týmy.
A tým startoval v 2. divizi a skončil na
pěkném 5. místě z 16 týmů. Toto umístění lze považovat za nesporný úspěch.
Tým se v sezoně potýkal zejména se slabou účastí nejlepších hráčů. Dva nejsilnější hráči odehráli shodně pouze 4 z 11
zápasů a třetí nejlepší ze zdravotních důvodů vynechal sezonu úplně. S trochou
štěstí se nám podařilo v základní osmičlenné skupině obsadit 4. místo zaručující
účast ve finálové skupině o postup. Do ní
jsme ovšem vstupovali bez bodu ze vzájemných zápasů, ale následně se nám
podařilo vyhrát 3 zápasy za sebou a propracovat se na celkové 5. místo.
B a C tým startoval v 3. divizi. V konkurenci 9 týmů jsme si vedli opět úspěšně,
když B tým skončil na 3. místě a C tým,
složený převážně z mladých do 18 let
skončil na 4. místě. Hlavně výsledek mladých hodnotím velmi kladně, kdy vlastně
v konkurenci ostatních dětských týmů si
vedli úplně nejlépe a skončili v tabulce
pouze za týmy složenými ze zkušených
dospělých šachistů.

Absolventi
První stupeň absolvovalo sedm žáků hudebního oboru a dvě výtvarnice.
Jmenovitě: Hana Čivrná, Diana Kozlová –
klavír (vyučující L. Schwarz), Anna Marková, Marie Mocková – zobcová flétna (vyučující V. Klabouch), Martina Morová –
kytara (vyučující Mgr. M. Neckář), Vendula
Pechová, Klára Špánková – klavír (vyučující
Mgr. R. Kahovcová) a výtvarnice Pavla Kukolíková, Ester Drnzíková (vyučující Mgr. J.
Lorenc)
Druhý stupeň úspěšně ukončilo pět hudebníků: Marie Čížková – klavír (vyučující
Mgr. R. Kahovcová), Karolína Macháčková
– zpěv (vyučující K. Remsová), Filip Špánek
– klavír (vyučující P. Vyroubal) a Adam Doucha – kytara (vyučující Mgr. M. Neckář).
Adam Doucha připravil samostatný recitál
- žánrově bohatý, ze skladeb nastudovaných v ZUŠ ale i vlastních úprav a kompozic, celý koncert sám moderoval a odehrál
zpaměti. Pro posluchače mimořádný hudební zážitek.
Všem absolventům přeji, aby je umění
obohacovalo i nadále.
Více informací na www.zuskaplice.cz
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Sport

Okolo Jižních Čech 2018
Lenka Michalcová
V neděli 9. září krátce poledni se Kaplice
stane svědkem průjezdu pelotonu cyklistů
v rámci páté – závěrečné etapy nejdelšího
cyklistického etapového závodu v ČR s
názvem Okolo jižních Čech. Pořadatelem
akce je Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec. Prestižního podniku se
zúčastní česká i evropská cyklistická
špička. V závodě změří své síly na 150
profesionálních závodníků z 15 zemí.
Přímo v naší obci v ulici Novohradská čeká na účastníky sprinterská
prémie. Peloton dále projede ulicemi Českobudějovická a Pobřežní. Komu Kaplice
přinese štěstí? Závodníci budou mít ten
den v nohách rovných 50 kilometrů, od
začátku závodu pak celých 399 km. Průměrná rychlost borců na kolech přesahuje
neuvěřitelných 40 km/h. Opět očekáváme
úžasné souboje v kopcích, sprintech a napínavých cílových dojezdech.
Nedělní etapa startuje v Českých Velenicích, hodinu před polednem a po 150 kilometrech bude mít cíl v Jindřichově
Hradci. Dojezd závodníků do města nad
Vajgarem se předpokládá po 14.30 hod.
O body na sprinterských prémiích půjde
ještě v Nových Hradech a Trhových Svinech. Vrchařům můžeme fandit na kopci
v Hojné Vodě, Svatém Janu nad Malší a
Borovanech.
Stejně jako v minulých letech, budou
účastníci Okolo jižních Čech poměřovat
své síly v pěti dnech. Závod zavítá celkem
do sedmi startovních či cílových měst, kde
se již tradičně bude konat dvouhodinový
kulturní program s tombolou, a to jak
před startem, tak před příjezdem závodníků do cíle. V této etapě je pro diváky
připravena tombola v Českých Velenicích
a Jindřichově Hradci. O co se hraje tentokrát? Losovat budeme o cyklistický dres
závodu Okolo jižních Čech od firmy Alea,
kvalitní cyklistickou přilbu značky R2 a
kvalitní sportovní batoh značky Kappa.

Všechny vás srdečně zveme! Přijďte si
společně s námi užít tento významný
sportovní svátek, přijďte fandit a zažít neopakovatelnou atmosféru velkého cyklistického závodu.
1. etapa: středa 5. září 2018, 17,00 hod
Jindřichův Hradec - časovka týmů (2 km)
2. etapa: čtvrtek 6. září 2018, 13,00 hod
Litschau (A) - Nová Bystřice (158 km)
3. etapa: pátek 7. září 2018, 14,00 hod
Český Krumlov - Kleť - časovka jednotlivců (13 km)
4. etapa: sobota 8. září 2018, 12,00 hod
Třeboň - Protivín, přes Šumavu (176 km)
5. etapa: neděle 9. září 2018, 11,00 hod
České Velenice - Jindřichův Hradec (150
km)
Mapy jednotlivých etap a podrobnosti
o závodě najdete na webu
www.okolojiznichcech.cz
nebo FB www.facebook.com/okolojc
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Program TJ Cíl
Jindra Vávrová
7. 8. 2018
14 km
Z Prachatic do Husince
Autobusem od školy v 5:25 do Prachatic. Trasa: Prachatice – po cyklo
121 – vodní nádrž Husinec – Husinec
– zpět po červené – Výrov – Staré
Prachatice – Prachatice, autobus ve
14:46
14. 8. 2018
Malšín
Autobusem od školy v 6:10 na nádraží ČD, vlakem v 6:40 do Rybníka
– Čertova stěna. Trasa: Čertova stěna
– Kyselov – Bolechy – Ostrov – Malšín, autobus ve 12:25 do Vyššího
Brodu, ve 13:05 do Kaplice.
21. 8. 2018
10 km
Z Rožmitálu na Š. do Rožmberka
nad Vltavou
Autobusem od školy v 10:00 do Rožmitálu na Š. Trasa: Rožmitál na Š. –
po modré – Třešňovický kopec – Na
Rozhledu – Rožmberk nad Vltavou,
autobus v 15:22
28. 8. 2018
12 km
Trocnov
Autobusem z autobusového nádraží v
6:30 do Trhových Svinů. Trasa: Strážkovice po cyklo - Trocnov – po modré
– Ostrolovský Újezd – Čeřejov – Otěvěk – Trhové Sviny, autobus.
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Rodinná jízdenka
JIKORD plus
JIKORD plus je rodinná celokrajská
jednodenní papírová jízdenka, která
stojí 250 Kč a mohou na ni jet až 2
dospělí a až 3 děti do 15 let po celém
Jihočeském kraji hromadnými dopravními prostředky (linkové autobusy, vlaky, MHD), které jsou v
závazku veřejné služby. Kromě jízdného jízdenka poskytuje slevy na
vstupném do vybraných kulturních
zařízení, které nám poskytují obchodní partneři, průběžně přidáváme
další partnery, v budoucnu počítáme
s opravdu rozmanitým množstvím benefitů. Jízdenku lze zakoupit u všech
smluvních dopravců na jejich předprodejních místech (kanceláře na
autobusových nádražích a pokladny
na železničních stanicích).
Platnost jízdenky JIKORD plus
- platí celoročně ve spojích veřejné
dopravy smluvních dopravců, kromě
JHMD, na území Jihočeského kraje
(osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky,
regionální i dálkové autobusy, MHD ve
všech městech Jihočeského kraje),
- na celé lince WA15 Telč – Raabs an
der Thaya (i v Kraji Vysočina a Dolním
Rakousku),
- na celé lince 433 710 Zelené autobusy (i v Plzeňském kraji),
- platnost jízdenky JIKORD plus je
stanovena na jeden den s přesahem
do 3. hodiny ranní dne následujícího,
- v pracovní dny může cestovat 1 dospělý a 1 dítě do 15 let,
- o víkendech a státních svátcích ČR
2 dospělí a až 3 děti do 15 let.
- na některých železničních tratích i
mimo území Jihočeského kraje.
Smluvní dopravci, u kterých lze
využít jízdenku JIKORD plus
České dráhy, a. s. - vlaky kategorie
Os, Sp a R), ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice, a. s., GW BUS (dříve
ČSAD JIHOTRANS, a. s.) včetně vnitrostátních cyklobusů a skibusů na
Lipno, GW Train Regio, a.s., ČSAD
STTRANS, a. s., COMETT PLUS, spol.
s r. o., ICOM transport, a. s., ČSAD
Jindřichův Hradec, a. s., Josef Štefl –
tour, ARRIVA PRAHA s. r. o. – vybrané
linky, Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s. r. o., Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s., ČSAD
autobusy Plzeň, a. s. – Zelené autobusy NP a CHKO Šumava, Dr Richard
Niederösterreich
Verkehrsbetrieb
GmbH & Co KG – linka WA15.
Veškeré informace naleznete na webové prezentaci www.jihoceskajizdenka.cz.

Z historie
Chudinská péče na novohradském
panství koncem 18. století
Pavel Mörtl
V červnovém zpravodaji jsem
se zmínil o Janu N. Buquoyovi a
jeho zásluze na Kindermannově
kaplické školské reformě. Aktivity
tohoto
novohradského
šlechtice však byly mnohem rozsáhlejší. Stačí připomenout jeho
desítky let trvající úsilí o zprůmyslnění panství – rozšíření
sklářské výroby v Novohradských horách a zejména pak vybudování vodní cesty pro
Benešovský chudobinec - dnes v rekonstrukci
přepravu dřeva na horských bystřinách Černé a Pohořském potoce v období 1778-1800 (jde
neschopný jakékoliv práce, dostával
mimochodem o evropský unikát, dosud denně 4 krejcary, což byla jedna třetina
ne zcela doceněný).
příjmu nádeníka. Sirotci dostávali po 2
Protože Buquoy potřeboval pro dlouho- krejcarech. Zahálka nebyla podporována.
letou výstavbu vodní soustavy velké
Zdrojem potřebných prostředků byla
množství lidí, uvítal patent císaře Josefa „Společnost lásky k bližnímu“, do které
II. o zrušení nevolnictví. Tato, řekněme vstupovaly osoby, ochotné pomáhat.
zcela nová právní norma, vydaná s platDošlo tu k jakémusi propojení tradice baností pro české země 1. listopadu 1781, rokních náboženských bratrstev s osvíceumožnila poddaným se bez souhlasu neckých
duchem
josefínské
doby.
svého pána ženit a vdávat, volně stěhovat Společnost byla založena v N. Hradech
a především, odpoutat se fyzicky od práce roku 1779 a reforma se záhy rozšířila po
na půdě svého pána a nacházet si práci okolí – přijali ji například Schwarzenberzajímavější a lépe placenou. Císařův krok gové či královské město České Budějonebyl přijat s velkým nadšením jednak vice. V Kaplici byl spolek slavnostně
mezi církevními řády a také mezi střední uveden mší za osobní účasti hraběte Bua vyšší šlechtou. Na druhé straně ovšem quoye 29. července 1782 a na místo doumožnil zakládání prvních manufakturrazili také pověření faráři i se svými
ních dílen (například železárny, papírny) svěřenci. Věhlas institutu brzy zasáhl celé
a s tím související lépe organizovanou ře- Čechy a o dva roky později (1791) ho
meslnou výrobu.
schválil papež Pius VII. Ani císař Josef II.
Jedním z inspiračních zdrojů pro Josefův nezůstal stranou, roku 1783 pověřil J.N.
nevolnický patent byl i chudinský institut Buquoye zřízením institutu ve Vídni a Dol– ústav, založený v Nových Hradech roku ním Rakousku. Rok nato se Jan Nepomuk
1779. Novohradský pán, jemuž patřilo i stal prezidentem dvorní nadační komise a
poddanské městečko Kaplice, měl značně byl jím do roku 1787. Z prezidentské
rozvinuté sociální cítění a proto podpořil funkce byl zodpovědným za dobročinnost
ucelený plán péče o chudé, sepsaný Bera zdravotnictví v celé monarchii.
nardem Josefem Spatziererem, spolužáPrvní, z jižních Čech pocházející a čáskem hraběte u univerzitních studií. Ten tečně naplněný pokus o systematickou
stál ostatně i u zrodu již zmíněné Kinderchudinskou péči skončil se smrtí hraběte
mannovy školy. Jan Nepomuk založením Jana Nepomuka v roce 1803. Ve Vídni
institutu sledoval především zlepšení ži- tomu bylo ještě dříve. Kritická léta převotní situace nejchudších vrstev ( starci, lomu 18. a 19. století a zejména pak doba
dlouhodobě nemocní, tělesně postižení, napoleonských válek úspěšnému experisvobodné matky, vdovy s dětmi, sirotci mentu již nepřála. Přesto josefské osvíapod.) Jednalo se o vytvoření fondu z mi- censké úsilí měnit všechny stránky života
lodarů, ze kterých se pořizovaly zejména ve prospěch člověka ukázalo směr přepotraviny a ošacení. Jednotlivé okrsky in- rodu od dobročinnosti k veřejné sociální
stitutu byly zakládány při farnostech a ří- péči pozdějších let. Pro zajímavost dodili
je
faráři
ve
spolupráci
s dejme, že podnět v buquoyské sociální
vrchnostenskými úředníky a rychtáři. Evi- péči nalezl i benešovský rodák - básník a
denci a účetnictví obstarávali učitelé, spisovatel Josef Gangl, který nechal povlastní rozdávání milodarů (vždy v pátek) stavit budovu tamního chudobince.
uskutečňovali vážení mužové, nazývaní
lidem „otcové chudých“. Osobní roznáška
po farnostech-okrscích byla zároveň jakousi kontrolou „příjemců“ a měla eliminovat zneužívání. Hrabě si osobně
vyhradil jako vrchnost nejvyšší dozor a
současně garantoval, že institut bude mít
KIC tým Kaplice hledá spolehlivé brigádníky
vždy potřebné prostředky. Velmi důkladný
na stavbu stage, podia a pomocnou práci s
a promyšlený byl systém o rozsah podtechnikou. Jedná se zejména o víkendové
pory – vycházelo se z místa bydliště, věku
práce v nočních hodinách. Bližší info v infocentru Kaplice či tel. +420 773 823 006
a stupně postižení potřebných. Kdo byl

Dlouhodobá brigáda
pro muže
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Srpen 2018
Srpen, otevřeno od úterý do neděle
od 13.00 - 20.00 hodin

VÝSTAVA: ALŽBĚTA VLÁŠKOVÁ
Výstava obrazů
Výstavní síň kina Kaplice

3. srpna, pátek od 19.00 hodin

IVANA REA: ZPÍVÁM SRDCEM
Koncert
Kap Café

vstupné 150,- Kč

4. srpna, sobota od 12.00 hodin

POŘEŠÍNSKÝ
DEN INDICKÉ KUCHYNĚ

Kuchaři ze švédského Stockholmu vás
seznámi s tradičními indickými jídly i jejich přípravou.
Hrad Pořešín
10. srpna, pátek od 18.00 hodin

FONTANELA
Koncert
Kap Café

vstupné 80,- Kč

11. srpna, sobota od 20.00 hodin

FAUST

Příběh věčného boje dobra se zlem. Tyto
dvě personifikované síly hrají kostky o
duši Fausta. Otázkou je, zda je osud
hlavní postavy určen, nebo zda má doktor Faust svobodnou vůli a může svůj
strašný konec nějakým způsobem odvrátit. Hraje Studio Dell´arte.
Hrad Louzek
12. srpna, neděle od 19.00 hodin

Pozvánka pro děti
24. srpna, pátek od 18.00 hodin

HUDEBNÍ KROUŽEK

Hudební večer s jihočeskou kapelou.
Kap Café
vstupné 80,- Kč
31. srpna – 1. září, pátek, sobota

KAPLICKÉ SLAVNOSTI

páteční odpoledne pro děti od 16.00
Zážitková vojenská stezka pro děti „Armáda od dob Rakousko-Uherska po
vznik Československa“
sobotní program od 10.30 hodin
Kostýmovaný průvod s vojáky pěchoty a
jízdy na koních, zahajovací ceremonie.
Připomínka 100 let od vzniku České republiky a ukončení 1. světové války.
Výcvik vojenského jezdectva a pěchoty
za 1. sv. války, ukázka bojů českých legií
v severní Itálii z roku 1918...
Hudební program:
GOOD TIMES BIG BAND - taneční hudba
TAXMENI – moderní country western
MILAN DROBNÝ – český zpěvák
APOLLOBEAT & JIŘÍ VOTOČEK – beat
NADĚJE - pop
FAST FOOD ORCHESTRA – ska-reggae
PARKÁN – rock
BLACK BOTTOM – jazz swing
FLÁM – folkrock
GIN FIS - rock
PARNÍ WANNA - rock

CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
14. září 2018, od 17.00 hodin, kinosál
Nová pohádka Divadla Láryfáry je plná humoru
a písniček! Ovšem pozor, tentokrát z bláznivého
cirkusového prostředí. Pojďte s námi zjistit, že
vše co se na první pohled leskne a třpytí, může
být ve skutečnosti úplně jinačí. Za oponou Cirkusu Francesco totiž panují podivné poměry.
Tvrdou rukou tu vládne principál Francesco a
jeho žena Dulcinela. Proč utekli lvi? Proč se hadí
žena urazila? Proč už tady neskáčou opice? To
vše společně s dětmi zjistí a možná i napraví
cestovatelka Betty, která si čirou náhodou koupí
lístek právě do tohoto cirkusu.

Pozvánka do Freistadtu
na zážitkovou výstavu

Městský park Kaplice
změna programu vyhrazena

ŽENSKÉ NEBE

Divadelní představení. Hraje Ženský
amatérský spolek.
Kap Café
vstupné 100,- Kč
18. srpna, sobota od 9.00 hodin

BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ

Turnaj pro trojčlenné týmy ve dvou kategoriích: „Nadšení amatéři“– všichni milovníci tohoto krásného sportu z řad
amatérů, „Skoro profíci“ – volejbalisté se
závodními zkušenostmi z nižších soutěží
do úrovně KP.
Startovné: dárkový balíček „dobrot“ dle
vlastního uvážení a výběru.
Přihlášky do 16. 8. 2018 do 18:00 na
mistostarosta@mestokaplice.cz,
nebo formou SMS na 739 022 480.
Areál koupaliště Kaplice
24. srpna, pátek od 19.30 hodin

FRANTIŠEK NEDVĚD
A KAPELA TIE BREAK

Koncert folkové legendy v romantických
kulisách hradu.
Hrad Pořešín
vstup 300,- Kč
(předprodej vstupenek v IC Kaplice)

11. – 15. srpna 2018, denně 10.00 – 18.00
hodin, výstavní hala Freistadt

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČO 245941,
tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76. Uzávěrka 8. čísla 20. 7. 2018.
Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.
Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice, tel.: 380
311 388, info@kickaplice.cz. Redakční rada: Magdalena Špičáková, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Pavel Janota,
Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár.
Internetová verze: www.mestokaplice.cz
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.

Elektronickou verzi zpravodaje najdete
také na webových stránkách www.ikaplice.cz. Najdete zde i více článků, které
se do aktuálního vydání již nevešly.

Rozmanitý program ve výstavní hale a venkovní
zóně: soutěž v tanci Schuhplatter, Den zahrady,
finále závodu Mühlviertel 8000, hry pro diváky,
horolezectví, zvedání kamenů, festival s hudebními skupinami, auto veteráni, kulinářské speciality, dětský park…
Vystavují: kameníci z Mühlviertelu, odborníci
specializující se na kámen, výrobci kuchyní,
kamnáři, zahradníci, sochaři, horký kámen v
lázních, kameny jako zdroj energie, krystaly…
Speciální expozice: Kámen – Alchymie – Kámen
filozofů
Kámen spojený se zdravím, jedem, lékárnou,
energetickými místy, bylinami…
Více na www.erlebnismesse.at
AUTOBUS Z KAPLICE ZDARMA
V neděli 12. 8. odjezd autobusu z Kaplice v
10.00 hodin. Návrat z Freistadtu v 18.00 hodin.
Ve 14.00 hodin prohlídka města Freistadt v doprovodu radního pro kulturu. Vydáme se rovněž
po českých stopách ve Freistadtu. Možnost navštívit muzea. Rezervace míst v autobuse je třeba
udělat předem v kaplickém infocentru, či na tel.
380 311 388, info@kickaplice.cz do 9. 8. 2018.
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Srpen 2018
1.8.2018, středa, 19.00, film ČR

CHATA NA PRODEJ

Komedie o tom, co všechno se může stát, když
se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední
rozlučce s chatou.
Vstup 120,- Kč (80 min.)
2.8.2018, čtvrtek, 20.00, akční

MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT

10.8.2018, pátek, 19.00, akční

22.8.2018, středa, 19.00, krimi ČR

D. Johnson vyráží do smrtonosné pasti, aby v ní
přežil skleněné peklo a zachránil rodinu.
Vstup 120,- Kč (103. min, titulky)

Vrah vietnamské vítězky soutěže krásy je krátce
po svém propuštění z výchovného ústavu nalezen mrtvý…
Vstup 120,- Kč ( 90 min., dabing)

MRAKODRAP

11.8.2018, sobota, 16.00, akční

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Dinosaurům na ostrově opět hrozí vyhynutí…
Vstup 110,- Kč (130 min., titulky)

MISS HANOI

23.8.2018, čtvrtek, 20.00, film ČR

JAN PALACH

Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise.
Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory.
Tentokrát však čelí úplně nové situaci. Něco se
pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se
ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová
velkoměsta.
Vstup 130,- Kč (146 min., titulky)

Poté, co neznámý virus zabije většinu dětí, se u
přeživších objeví superschopnosti…
Vstup 120,- Kč (104 min., titulky)

Student, který se v roce 1969 upálil na protest
proti sovětské invazi do Československa. Příběh
posledních měsíců Palachova života ukazuje
cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného
přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1”.
Vstup 120,- (120 min.)

3.8.2018, pátek, 19.00, thriler

12.8.2018, neděle, 16.00, pohádka

24.8.2018, pátek, 18.00, akční

Návrat oblíbené rodiny superhrdinů.
Vstup 130/110,- Kč

Robert je schopný zajít daleko, aby přinesl spravedlnost těm, kteří už ztratili všechnu naději…
Vstup 120,- Kč (120 min.)

HOTEL ARTEMIS

Přísně tajné high-tech zdravotnické zařízení je
určené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. Manažerka Jean Thomas (J. Foster)
vládne „hotelu“ tvrdou rukou. Jejími klienty jsou
vrazi, gangsteři a zločinci nejtěžšího kalibru.
Vstup 110,- Kč (110 min., titulky)
4.8.2018, sobota, 16.00, rodinný

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA

Jimovým nejlepším kamarádem je strojvůdce
Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle
nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání
dálek a vydávají se do světa
Vstup 100,- Kč (110 min., dabing)
4.8.2018, sobota, 19.00, akční

PLÁN ÚTĚKU 2

Sylvestr Stallone musí znovu najít cestu ze supermoderního vězení!
Vstup 120,- Kč (93 min., dabing)
5.8.2018, neděle, 16.00, pohádka

ÚŽASŇÁKOVI 2 3D

Když se objeví nový padouch, tak Úžasňákovi,
oblíbená rodina superhrdinů, a Mražoun musí
najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit
síly – což se lehko řekne a těžko udělá, i když
jsou všichni doslova úžasní.
Vstup 150/130,- Kč
5.8.2018, neděle, 19.00, akční

MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT
E. Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise…
Vstup 150,- Kč (146 min., titulky)

8.8.2018, středa, 19.00, muzikál

MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN

Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i
nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova
Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s
chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
Vstup 130,- Kč
9.8.2018, čtvrtek, 20.00, akční

TEMNÉ SÍLY

Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v
Americe, se u přeživších 2% dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěny do internačních táborů. Šestnáctiletá Ruby z tábora
utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří
utíkají před vládou.
Vstup 120,- Kč (104 min., titulky)

11.8.2018 sobota, 19.00, akční

TEMNÉ SÍLY

ÚŽASŇÁKOVI 2

12.8.2018, neděle, 19.00, akční

MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT

E. Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise…
Vstup 130,- Kč (146 min., titulky)
15.8.201á, středa, 19.00, film ČR

CHATA NA PRODEJ

Když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou...
Vstup 120,- Kč (80 min.)
16.8.2018, čtvrtek, 20.00, krimi, komedie

BLACKKLANSMAN

Ron je prvním Afroameričanem v místním policejním sboru, agentem v utajení...
Vstup 110,- Kč
17.8.2018, pátek, 19.00, krimi ČR

MISS HANOI

V malém příhraničním městě byla před čtyřmi
lety zavražděna vietnamská dívka. Jejím vrahem byl nezletilý Jan Polanský, jehož po dovršení plnoletosti právě pustili z ústavu. Krátce
poté je nalezen mrtvý...
Vstup 120,- Kč (90 min.)
18.8.2018, sobota, 16.00, POHÁDKA

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D

Rodinka strašidel na výletním parníku…
Vstup 130,- Kč (93 min.)
18.8.2018, sobota, 19.00, akční

BLACKKKLANSMAN

Afroameričan v policejním sboru používá při
osobních setkáních nastrčeného dvojníka, svého
židovského kolegu.
Vstup 110,- Kč
19.8.2018, neděle, 16.00, pohádka

PŘÍBĚH KOČEK

Kocourek Sam chce poznat svět, tak si sestaví
létací stroj a vyráží do pověstného ráje koček...
Vstup 120,- Kč (90 min)
19.8.2018, neděle, 19.00, akční

EQAULIZER 2

Díky smyslu pro spravedlnost se bývalý člen
elitní speciální jednotky McCall nechal opět zatáhnout do dalšího souboje…
Vstup 120,- Kč (120 min.)

EQAULIZER 2

25.8.2018, sobota 16.00, akční

ANT-MAN A WASP

Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku mladé Wasp a pomoci jí
odhalit tajemství z minulosti.
Vstup 100,- Kč (min., dabing)
25.8.2018, sobota, 19.00, akční

SLENDER MAN

Čtyři středoškolačky chtějí rituálem popřít existenci tajemného SLENDER MANA. Když však
jedna z nich záhadně zmizí, vše nasvědčuje
tomu, že je ve skutečnosti jeho poslední obětí…
Vstup 120,- Kč, přístupno od 15 let
26.8.2018, neděle, 16.00, pohádka

PŘÍBĚH KOČEK

Kocourek Sam chce poznat svět...
Vstup 120,- Kč (90 min)
26.8.2018, neděle, 19.00, dokumentární ČR

MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE

Přemysl Pitter byl křesťanem, který se nehlásil
k žádné církvi, ale vždy a bez váhání proměňoval křesťanské zásady v činy. Spolu se svou celoživotní spolupracovnicí Olgou Fierzovou po II.
světové válce zachraňoval děti židovské a české
z koncentráků, a také děti německé, které umíraly v českých internačních táborech. Všechny
sváželi do čtyř zámků v okolí Prahy, spolu s dalšími spolupracovníky o ně pečovali, hledali jejich
rodiče a vedli je ke vzájemnému smíření.
Vstup (76 min)
29.8.2018 ,středa 19.00, film ČR

JAN PALACH

Příběh posledních měsíců Palachova života…
Vstup 120,- (120 min.)
30.8.2018, čtvrtek 20.00, akční

UPGRADE

Upgrade je drsné akční sci-fi o chlapovi, který
se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl znovu
stát na vlastních nohou. Aby se mohl pomstít.
Vstup 120,- Kč (100 min., titulky)
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PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY
ZA OBČANSKOU DEMOKRATICKOU STRANU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ing. Luděk Keist
Bc. Zdeňka Sípalová
Ing. Karel Mach
Mgr. Martin Pivec
Andrea Novotná Maurencová
Tomáš Bílek
Kamil Vonc
Jan Froněk
Josef Maurenc
Martin Pařízek
Jiří Řimnáč
Zdeněk Cinert
Jan Hálek
Michal Matějka
Milan Románek
Petr Jarka
Martina Machová ml.
Jan Šuhaj
Petr Soukup
Vladimír Lošek
Josef Bireš

KOMUNÁLNÍ
VOLBY V KAPLICI

55 let
29 let
50 let
40 let
30 let
31 let
38 let
72 let
54 let
32 let
64 let
62 let
48 let
44 let
39 let
50 let
22 let
35 let
38 let
29 let
59 let

ředitel úřadu JHK
učitelka MŠ
podnikatel
Policie ČR - zástupce vedoucího
administrativní pracovnice
vedoucí kvality
podnikatel
důchodce
podnikatel
vedoucí prodejny
důchodce
podnikatel
řidič
podnikatel
podnikatel
technik
student
podnikatel
servisní technik
surveillance - kamerový dohled
řemeslník

bez politické příslušnosti
člen ODS
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
člen ODS
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
člen ODS
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
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Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Wir suchen Kellner /in 20-40 Woche 3-5 Tage mit Lehrabschluss,
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift). Mehr Info: www.ghstadler.at, Bewerbungen bitte an: gasthof@gh-stadler.at. Gasthof
zur Haltestelle, Lasberg.

Hydraulika a Letecká technika
– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám!
V současné době hledáme spolupracovníky
na technické pozice :

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na pátrací
akci po mé matce Stanislavě Kasparové. Děkuji.
Dcera Jitka Danielová

Hnutí Otevřená radnice
jde opět do voleb
Vážení spoluobčané, blíží se konec volebního období, a tak bychom
Vám rádi touto cestou poděkovali nejen za přízeň, ale i za názory,
podněty a připomínky, se kterými jste se na nás v průběhu posledních čtyř let obraceli. Vaše názory jsme prezentovali na zastupitelstvech i v Radě města Kaplice a řadu návrhů se díky tomuto
zastoupení podařilo prosadit.
Věříme, že nám i v dalším volebním období zachováte přízeň a že
budeme moci i nadále společně ovlivňovat dění v našem městě a
jeho rozvoj ke spokojenosti nás všech.
S naší kandidátkou, která se bude opírat nejen o stálé osobnosti, ale
i o nové tváře a s naším programem se budete mít možnost se seznámit v průběhu měsíce září a října.
Vaši radní a zastupitelé Mgr. Libor Lukš,
JUDr. Vanda Kárová a Mgr. Jana Drdáková.






Technolog (programátor – NC soustruhy)
Vedoucí obchodního oddělení
Mistr střediska výroby motorů JAWA
Referent nákupu divize hydraulika

a na výrobní pozice :






Operátor na CNC stroje
Mechanik montáže
Nástrojař, soustružník, brusič
Kalič
Lakýrník
Více na www.jihostroj.com

Zaměstnancům nabízíme:










práci v moderním pracovním prostředí
vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona
odměna za hospodářský výsledek
odměny při životních a pracovních výročích
příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona při důležitých osobních překážkách
další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace
příspěvky na stravování a možnost stravování přímo v závodě
v moderní ubytovně hotelového typu nabízíme zaměstnancům dotované ubytovaní a v
průběhu 2 let možnost získání nových bytů ve vysokém standardu

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, životopis na uvedenou adresu.
Lidské zdroje: kratka.monika@jihostroj.cz
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ƻsŘʊÞŸŘğsĶsŘâəɴÌĶâ_Ĩ
ə ǣʊɚsŘ

µǊÝĵŷəŗá
˚ĵsƼĨɚ Ŏs_Ÿɚ ʐsEâǋĨ
˚µǋÞĶŸɚŘɸʊɚ{ǏÞŘŸɚɸEȖǋ¶sǋ
˚µǋÞĶŸɚŘ ʊsĶsŘÞŘ
˚ʉɚ{ǏÞŘŸɚwĨĶŸE ǣɴ
˚ħȖǏsOâƼĶÞUĨɴŘ¶ǋÞĶȖ
˚ËŸɚ{ʊâǣǼsĨ
˚µǋÞĶŸɚŘɸÌsǋŎsĶâŘ

ŗğrĵrŗáəɳËĵá^Nr
ƻǏÞĠaǼsŸOÌȖǼŘǼŘǫsǣƼsOÞĶÞǼɴŘŸÌŘÞʳ

ħƼÞǼâƼǋŸə ǣƼǏÞƼǋɚâŎsƼÞɚŸʲƻÞĶǣŘsǋȕǋǇȖsĶĶʰµŎEǋÞŘȖǣʰËŸĶE
əâŘʊɚÞŘǏǣǼɚâǻsǼȶǋ_ĶsŘEâ_Ĩɴ
µǋÞĶŸɚOâ_ŸEʲˠ˦ʳ˧ʳˡ˟ˠ˧Ÿ_ˠ˧ʳ˟˟_Ÿˡˡʳ˟˟ÌŸ_ÞŘˀˠ˧ʳ˧ʳˡ˟ˠ˧Ÿ_ˠˠʳˢ˟_Ÿˡˡʳ˟˟ÌŸ_ÞŘ
ǊsʊsǋɚOsŎâǣǼƼǏÞĠâŎ ŎsŘǼsĶs¯ŸŘŘâŎUâǣĶs˥˟˦˟ˠ˧˟˨˨ŘsEŸŘsŎÞĶȖʲÞŘ¯Ÿ˔ƼsŘʊÞŸŘĠsĶsŘÞɚɴÌĶÞ_ĨʳOʊ
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RAIL BUS, s.r.o. – autobusová doprava

Přijmeme řidiče autobusu pro jižní Čechy
Na HPP nebo na dohodu o pracovní činnosti, ev. dohodu o provedení práce. Velmi dobré platové podmínky, plně proplácené čekání,
v případě nástupu mimo sjednané místo cestovní náhrady, stravné.
Místo výkonu práce: Kaplice.
Požadujeme:
ŔĕJEJÉTL¹QSīLB[TLVQJOZő%ŏ
Ŕ[PEQPW×EOPTU
ŔTQPMFIMJWPTU
ŔQSPGFTO©QSīLB[ĕJEJÉF
Ŕ[ESBWPUO©[QīTPCJMPTU

Nabízíme:
ŔEPIPEVPǆQSPWFEFO©QSDF
ŔEPIPEVPǆQSBDPWO©ÉJOOPTUJ
Ŕ)11
ŔOBETUBOEBSEO©QMBUPW¥PIPEOPDFO©
ŔTMVĺFCO©BVUPNPCJM

Nástup možný ihned!

Kontakt: +420 603 498 466 (David Keliš), david.kelis@railbus.cz
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PŘIDEJTE SE K NÁM

ÁVY
ZPR GELU
Z EN

Strojírenská společnost ENGEL je světovou jedničkou v produkci vstřikovacích lisů. Naše stroje umí zpracovat plast
– vyrábí zubní kartáčky, obaly chytrých telefonů, hračky a řadu dalšího. Přidejte se k nám a staňte se členem týmu
nadnárodní společnosti. Hledáme zodpovědné, pracovité a týmové kolegy či kolegyně, kteří s námi potáhnou za jeden
provaz v dynamicky se rozvíjejícím závodě v Kaplici.

VOLNÁ MÍSTA
ELEKTROMECHANIK
Co Vás na této pozici čeká?

Splňujete naše požadavky?

• manuální práce

• vzdělání v elektro oboru (vyhl. 50/1978 Sb.
výhodou) • manuální zručnost, fyzická
zdatnost • samostatnost, zodpovědnost

• osazování a zapojování strojních rozvaděčů
• příprava rozvaděčů a materiálu pro výrobu
• práce dle výrobní dokumentace

• ochotu pracovat ve dvousměnném režimu

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
Co Vás na této pozici čeká?

Splňujete naše požadavky?

• kompletní obsluha ohraňovacího lisu

• SŠ vzdělání v oboru obráběč kovů,
programátor CNC strojů či mechanik seřizovač
• velmi dobrou znalost technické dokumentace
• základy CNC programování, praxe
na ohraňovacích lisech

Trumpf včetně nastavení parametrů stroje
a nástrojů • zajištění pravidelné údržby
stroje a nástrojů

SVÁŘEČ
Splňujete naše požadavky?

Co Vás na této pozici čeká?

• vyučení v technickém oboru (zámečník, klempíř,

instalatér, opravář zemědělských strojů)
• svařování plechových dílů a kovových

konstrukcí pro stroje ENGEL
• práce dle technické dokumentace

• znalost svařování metodou CO2, případně
elektrodou • schopnost číst technickou
dokumentaci • spolehlivost a fyzická zdatnost
• ochota pracovat ve třísměnném provozu

NABÍZÍME:

Zuzana Vendlová • zuzana.vendlova@engel.at • +420 380 386 784
Karolína Šafková • karolina.safkova@engel.at • +420 380 386 736

fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz
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STAČÍ TROCHA
ŠIKOVNOSTI
A JDE TO SAMO
ÁCE
FAJN PR NY
I PRO ŽE

ž
22 000 aKč
26 000
Dobře placená práce v příjemném prostředí moderní firmy HAUSER,
celoevropského dodavatele chladicího nábytku a techniky. Pojďte pracovat
pro jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů kaplického regionu.

PRACOVNICE KOMPLETACE
✶✶
✶✶
✶✶

nenáročná práce ve výrobě
kompletace výrobků podle jednoduchých návodek
manipulace s drobným materiálem

Neobávejte se, že práci nezvládnete:
✶✶
✶✶
✶✶

praxe ve výrobě není potřeba, vše Vás naučíme
postačí manuální zručnost a pečlivost
ochota práce na 2 směny

Našim zaměstnancům nabízíme:
✶✶
✶✶
✶✶
✶✶
✶✶
✶✶
✶✶

atraktivní mzda s řadou příplatků
věrnostní prémie až 120 % měsíční mzdy
dotované stravování přímo v závodě
5 týdnů placené dovolené
příspěvek na penzijní spoření 666 Kč měsíčně
nadstandardní příspěvek na dojíždění
a mnoho dalších benefitů

Těšíme se
na Vás!
Ing. Lenka Zmeková
lenka.zmekova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Dalších 100 volných míst na
www.hauser.cz

